KREDİ-BURS HİZMETLERİ
GENEL BİLGİLER
 Burs nedir?
 Öğrenim Kredisi nedir?
 Katkı Kredisi nedir?
 Kurumdan ilk defa burs, öğrenim ve katkı kredisi almak için müracaatta bulunacak öğrencilerin
yapacakları iş ve işlemler nelerdir?
 Öğrenim ve katkı kredisi borcunun tespiti
 Öğrenim ve katkı kredisinin kesilme sebepleri
 Burs alan öğrencilere başarısızlık veya vazgeçme sebebiyle öğrenim kredisi verilmesi
 Öğrenim ve katkı kredisi borcunun ödenmesi(yüksek lisans hariç)
 Yüksek lisans öğrencilerinin öğrenim kredisi borçlarının ödenmesi
 Bursun geri ödenmesi
 Öğrenim ve katkı kredisi taksitlerinin ödenme zamanı
BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR
Kurum T.C. vatandaşı yüksek öğrenim gören öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi vermektedir.
Burs nedir ?
Memleket içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek
Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.
Burstan yararlanacak öğrenciler,
 Ön lisans öğrencileri,
 Lisans öğrencileri,
 Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de
ölü olanlar vb.)
 İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden
kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)
 Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
 Vakıf Üniversitesi öğrencileri,
 ÖSS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100'e giren öğrenciler, (öncelikli
olarak),
 Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,
 Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,
 İkinci öğretim de okuyan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir
öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler
 Kurumdan burs yada öğrenim kredisi alan öğrenciler,
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak
üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs
almakta olan öğrenciler,
 Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
 Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
 Yabancı uyruklu öğrenciler,
 Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

 Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
 Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
 Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında , en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli
bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
 Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan
yararlanamazlar.
Öğrenim Kredisi nedir?
Yüksek öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini
kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen,
zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu
Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;
 Ön lisans öğrencileri,
 Lisans öğrencileri,
 Açık Öğretim öğrencileri(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası
her ikisi de ölü vb.),
 İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden
kayıt yapan öğrenciler (intibak veya hazırlık sınıfında öğrenim kredisi verilmez),
 Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
 Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler,
 İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,
öğrenim kredisinden yararlanabilirler.
Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir
öğrenciye hem burs hem de öğrenim kredisi verilmez.
Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler ;
 Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir
işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
 Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler, (dikey geçiş ve master-doktora hariç)
 Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
 Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan
öğrenciler,
 Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
 Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız
olan öğrenciler,
 Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
 Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 Yabancı uyruklu öğrenciler,
 Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,
öğrenim kredisinden yararlanamazlar.
Not: Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; değişikliğin meydana
geldiği öğretim yılında Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına
girenlerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana
gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür.

Katkı Kredisi nedir ?
Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen
miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu
hesabına ödenen paradır.
Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına
ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak,
hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Ayrıca, Bakanlar Kurulu Kararına istinaden öğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıracak öğrencilerden
katkı kredisi almak için Kurumumuza başvuranlar, öğretim kurumlarına kayıt esnasında birinci taksit
katkı payını ödemeksizin kayıt yaptırabilmektedirler.
Katkı Kredisinden Yararlanacak Olan Öğrenciler;
 Ön lisans öğrencileri,
 Lisans öğrencileri,
 Açık Öğretim öğrencileri, (Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi
de ölü vb.)
 İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı sonucu ara
vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında katkı kredisi verilmez) katkı kredisinden
yararlanabilmektedirler.
Katkı Kredisinden Yararlanamayacak olanlar
 Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte
çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
 Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş hariç)
 Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan
öğrenciler,
 Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak öğrenimi yapan öğrenciler, (intibak programı
süresince)
 Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız
olan öğrenciler,
 Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
 Kurumdan daha önce katkı kredisi almış olan öğrenciler,
 Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 Yabancı uyruklu öğrenciler,
 İkinci öğretim veya vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans (master-doktora) öğrencileri,
 Yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak, memleket içerisinde bir üniversitede lisans
tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları öğretim kurumuna ikinci
öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler,
 Üniversite tarafından özel muafiyetle katkı payı üniversite tarafından karşılanan öğrenciler,
 Üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) veya YÖS'e eşdeğer kabul edilen diğer sınav
sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran ve sonradan
T.C. Vatandaşlığına geçen öğrenciler,
 Şehit veya gazi çocukları,

